
 

 

 

 

 
Previdência privada: contribuições somam R$ 23,4 bilhões em fevereiro 

Número diz respeito aos valores acumulados entre janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, segundo dados do último 
relatório consolidado da Fenaprevi 

Rio de Janeiro, 22 de abril de 2022 - Levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida - 
FenaPrevi apontou que, no acumulado de janeiro de 2022 a fevereiro de 2022, houve cerca de R$ 23,4 bilhões 
em contribuições em previdência privada. Deduzidos os R$ 19,85 bilhões em resgates, foram R$ 3,53 bi em 
captação líquida, fechando o resultado do período. 

Apenas no mês (fevereiro de 2022), foram alcançados R$ 12 bilhões em contribuições e R$ 9,6 bi foram 
resgatados, gerando o saldo de R$ 2,3 bi em captação líquida. A previdência complementar superou R$ 1,09 
trilhão em ativos. 

Em termos de captação bruta, o VGBL está em primeiro lugar (com 93,5%) entre os planos de previdência privada, 
seguido pelo PGBL (5,9%) e as demais modalidades (0,5%). A maior parte deles é de planos individuais (90,2%), 
seguida dos coletivos (8,1%) e por fim, os para Menores (1,7%). 

Sobre a FENAPREVI 

A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) representa 64 Associadas que, atualmente, 
respondem por mais de R$ 1 trilhão em negócios do mercado de seguros de pessoas e de planos abertos de 
previdência privada complementar. Tem como responsabilidade manter o constante diálogo entre as 
representadas, o setor público e a sociedade visando aperfeiçoar o ambiente de negócios e estruturar produtos 
e serviços cuja finalidade é a proteção social e a segurança dos clientes das Associadas. A Federação também tem 
como missão difundir entre a população a cultura securitária e previdenciária, de forma clara, transparente e 
permanente, e de colaborar para o desenvolvimento social e econômico do País. 

Saiba mais sobre a Federação em www.fenaprevi.org.br ou acompanhe os temas, projetos e ações pelas redes 
sociais no Fb.com/FenaPrevi e LI.com/FenaPrevi. 
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